Maj 2017
Gazetka Szkolna Katolickiego Gimnazjum
i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri

Drodzy sympatycy KLON-u!
Oto kolejna odsłona gazetki szkolnej. Za nami wiele wyjątkowych chwil. Pożegnaliśmy maturzystów (choć nie wymazaliśmy ich z pamięci), kibicowaliśmy koleżankom i kolegom
aktorom przygotowującym kolejną premierę oraz tym, którzy
wzbudzają zachwyt swoją fizjonomią i słusznie ubiegają się
o tytuł najpiękniejszych. Jesteśmy przekonani, że w ogromie
spraw, którym nie daliśmy spokoju, każdy znajdzie coś, co zaspokoi wysmakowane gusta czytelnicze. Miłej lektury!
redakcja

Pożegnanie z przytupem
W piątek 28 kwietnia w sali
numer 7 odbyło się zakończenie roku maturzystów katolickiego liceum, które poprowadzili najlepsi konferansjerzy
naszej szkoły (ja i Karolina
Bińkowska).
Na miejscu nie zabrakło absolwentów, członków
grona pedagogicznego, jak
i wzruszonych rodziców. Od
początku panowała miła atmosfera. Punktem zwrotA oto foto :)

nym całego spotkania były
atrakcje przygotowane przez
uczniów dla nauczycieli. Po
kilku przemówieniach byliśmy świadkami, jak maturzyści podsumowują wszystkie lata nauki specjalnie
przygotowanymi memami,
w których w zabawny sposób
określali osobowość poszczególnych nauczycieli i w końcu mogli zaprezentować
zdjęcia, gdzie pozują przy

ich samochodach. Zwieńczeniem całej uroczystości
był tort i podarowanie przez
uczniów kubków z wizytówkami, na których widniały
najzabawniejsze wypowiedzi
nauczycieli. Samym maturzystom jeszcze raz życzymy
celujących wyników maturalnych i wszystkiego najlepszego. Będzie nam Was brakowało!
Przemek Sulima

Plotki,
ploteczki

Zatrzymała się!
Widzieliście
kiedyś
sorkę od fizyki stojącą
w miejscu? No właśnie.
Przecież ta kobieta nigdy
nie stoi w miejscu! Przebiega przez korytarz, pod
tablicą ciągle podryguje,
jakby nie mogła wytrzymać
z ekscytacji przekazywania
wiedzy fizycznej nowym
pokoleniom. Ale ostatnio
– udało się! Tak, już się domyślacie. Widziano ją, jak
normalnie stała. Niestety, nie dowiedzieliśmy się,
jaka była przyczyna tego
zjawiska. Damy wam znać,
jak tylko się dowiemy!
mr

koordynator projektu – Dorota Pajączek
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Repetytorium maturzysty

W piątek 28 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy maturzystów i choć przez najbliższy miesiąc jeszcze nie raz zaznaczą
swoją obecność na szkolnych korytarzach, mój rocznik oficjalnie stał się najstarszym. Wciąż żywa pamięć o październikowym
jubileuszu 25-lecia liceum w połączeniu z niedawnym rozdaniem świadectw dojrzałości nasuwa kilka, nieco filozoficznych
i nostalgicznych pytań. Z czym kojarzy się świeżo upieczonym
absolwentom liceum? Co będą wspominać, gdy być może za
kilka lat odwiedzą mury naszej szkoły świętując kolejny okrągły jubileusz Katolika? Czego wreszcie będzie brakować im
najbardziej?
Wykluczone, by zapomnieli o nauczycielach. O tych, którzy
skradali się na szpilkach lub bili rekordy szybkości w pojawieniu
się na lekcji po dzwonku. O wiecznych optymistach i o tych, którym zdarzało się łapać za głowę z westchnieniem „No, ludzie!”.
Wreszcie wspomną także tych, którzy przymykali oko na drobne
niedociągnięcia i tych, których raziły „okropne krzywizny”. Kolejny raz przedyskutują z jednym z pedagogów kwestię antysemityzmu, a wiadomości z języka obcego ugruntują jeszcze jednym
seansem „Shreka”. Docenią tych, którzy zawsze odpowiadali na
pytania, a nawet tych, którzy potrafili je stawiać.
W pamięci zapiszą się zapewne także bliskie im miejsca.
Wiecznie zimna sala nr 7, w której od czasu do czasu pojawiały
się lub znikały instrumenty klawiszowe lub ta przytulna nr 19,
na zmianę duszna lub mroźna, z nietypowym oknem, które
kiedyś ktoś skojarzył z trumną. Niektórzy przypomną sobie
bardzo dobrze znaną jeszcze z czasów gimnazjum ławeczkę
koło „jedynki”, a inni nie będą potrafili się rozstać ze sceną w Oratorium,
czy szafką, zawsze odrobinę za ciasną,
niezależnie od jej wielkości. Wspólnie
staną, aby obejrzeć wielkie niebieskie
tableau i jeszcze raz skrytykować lub
pochwalić własne miny na zdjęciach
sprzed lat.
Zatęsknią chyba nawet za przygotowaniami do matury. Tymi przyjemniejszymi, jak próby do poloneza,
do których zdarzało im się angażować znające kroki bardziej lub mniej
młodsze koleżanki, samą studniówkę,
jak i tymi bardziej stresującymi, nie wyłączając samego egzaminu. Z czasem
pewnego sentymentu nabiorą nawet do
gniewu księdza dyrektora czy niewiele
mniej groźnych zjawisk atmosferycznych. W końcu tylko nudnymi rocznikami nikt się nie interesuje.
Myślę, że może zatęsknią też trochę za nami, anonimowym tłumem
uczniów, znanych tylko z widzenia czy
krótkiej rozmowy. Za klasami pierwszymi, które zgodnie z coroczną opinią
starszych roczników bywają coraz to
osobliwsze. Zapamiętają tych, których
wszędzie pełno, a może nawet tych,
o których niewiele wiedzieli. A nam,
szkolnej społeczności, chyba też podświadomie będzie czegoś brakować.
Monika Nowakowska
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Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katolik – wylęgarnia przystojniaków
Od dawna wiadomo było, czas finału konkursu nie wyże szkoły, średnie i te wyższe, obrażał sobie chyba nikt.
Otóż nasz skromny Mabyły skupiskiem geniuszy.
ciek
został I wicemisterem
Oczywiście okazywało się
studniówek.
nierzadko, że tylko pozornie.
Można byłoby zadać pyAle akurat w przypadku natanie,
dlaczego tylko wicemiszej szkoły ta reguła sprawdza
ster,
a
nie
mister?
się podwójnie – do geniuszy
Spokojnie,
oczywiście
dochodzą jeszcze przystoj„nie
od
razu
Kraków
zbudoniacy.
wano”.
Fakty są takie, że 17 luPrzybędzie mu wielbitego bieżącego roku o godzicieli
– a zwłaszcza wielbicienie 24.00 nasz kolega Maciek
lek,
a
nasza szkoła oprócz
Ciach, otrzymując imponuopuszczających
jej progi gejącą ilość 7312 głosów od inniuszy,
okazała
się jeszcze
ternautów i czytelników, „zawylęgarnią
przystojniaków.
łapał się” na finał konkursu
Maćkowi gratulujemy,
Miss i Mistera studniówek.
w
przyszłości,
no cóż, pożyTego zapewne nawet on
jemy,
zobaczymy...
Może jakiś
sam się nie spodziewał.
ogólnopolski
finał...
Jednak tego, co stało się
Aleksandra Mazurkiewicz
9 marca bieżącego roku pod-

Miss z Katolika

Moja przygoda z konkursem Miss Ziemi Radomskiej
rozpoczęła się już na studniówce, gdy fotoreporter Echa Dnia
robiąc mi zdjęcie, zgłosił mnie
do wyborów Miss Studniówek.
Pomimo, iż w głosowaniu sms
byłam dopiero na 10 miejscu,
otrzymałam Zieloną Kartę
i bez udziału w castingu dostałam się do finału Miss Ziemi
Radomskiej.
Przygotowania rozpoczęły się już na początku marca.
Jako finalistka miałam bardzo
dużo obowiązków, które musiałam pogodzić z przygotowaniami do matury. Galę finałową poprzedzało wiele prób
i przymiarek. Brałam również
udział w sesjach zdjęciowych,
czy warsztatach fryzjerskich
i kosmetycznych. Najważniejszym dla mnie dniem był jednak 26 maja. To dzień wielkiej
gali finałowej. Chyba nigdy nie
stresowałam się tak bardzo jak
w tym dniu.

Miałyśmy cztery wyjścia.
Każde w idealnie zaplanowanej
choreografii. Po pokazie strojów biznesowych stres opadł
i zaczęła się doskonała zabawa. Za sceną panował chaos.
Każdy biegał i szukał ubrań do
kolejnej prezentacji, a fryzjerki
i kosmetyczki dopracowywały
nasz wygląd. Najlepiej wspominam wyjście w sukniach
ślubnych. Moja mama, a także
mój chłopak byli wzruszeni.
Dostałam wymarzoną kreację,
w której czułam się, jak księżniczka. Ta chwila byłą warta
mojego udziału w konkursie.
Potem było już tylko ogłoszenie wyników. Stałam na scenie
i patrzyłam w tłum ludzi siedzących na widowni. Słuchałam nazwisk dziewcząt, które
otrzymały tytuły komplementarne. Nagle prowadzący wyczytał mój numerek – 3. Byłam
bardzo zaskoczona, ponieważ
nie spodziewałam się tak wysokiego miejsca z moim niezbyt

echodnia.eu
wysokim wzrostem. Dopiero
następnego dnia uwierzyłam
w swój ogromny sukces i dowiedziałam się, że do 1 miejsca
zabrakło mi bardzo niewiele.
Teraz moja przygoda dopiero się rozpoczyna. Jako I vice

Miss Ziemi Radomskiej mam
wiele obowiązków. Przede mną
ćwierćfinał Miss Polski. Kto
wie, może uda mi się powtórzyć sukces Pauliny Maziarz –
Miss Polski 2016?
Karolina Michalczewska
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Przepis na miłość
Miłość. Z definicji słow- co jej przeszkadza w zachonikowej wynika, że jest to waniu lubego. A jak mężczy„silna więź łącząca ludzi sobie zna zdobywał kobietę? Potrabliskich” oraz „głębokie uczucie do drugiej osoby”. Podobno nie da się żyć bez miłości,
chociaż dla niektórych tlen
jest ważniejszy. Łączy ona ludzi od zawsze. Teraz wyznają
ją sobie na portalach społecznościowych albo przez
SMS-y. Nadużywają wyrażenia „kocham cię”. Cała magia
tego uczucia wygasa. Trzeba
to naprawić, biorąc przykład
z poprzednich pokoleń i przywracając w sobie wrażliwość.
Jak wyglądały wyznania miłosne w poprzednich dekadach?
XVI i XVII wiek
W dawnych czasach
mężczyzna był na pierwszym
miejscu. Nadawał ton życiu
rodzinnemu. Był temperamentny i szorstki w obyciu, fił zrobić naprawdę dużo dla
ale kochał całym sercem. Po- wybranki serca. Zdarzało się,
mimo przeciętniej delikatno- że ją porywał z domu i oszości nie wstydził się otwarcie łomioną stawiał przed ołtamówić o uczuciach i pisać rzem – brał z nią szybki ślub.
listów do ukochanej. Kobieta Co nie oznacza, że zawsze
natomiast miała być skromna panna zgadzała się na to wyi cicha oraz dbać o dom i ro- muszone szczęście. Czasami
dzinę. Nie znaczy to jednak, kobiety albo nawet ich matki
że była słaba i bezbronna! Była „ustawiały” takie porwania.
„obrotna” i świetnie radziła so- W tamtych czasach ludzie
bie w dbaniu o majątek męża. byli bardzo otwarci i szczeDoskonale wiedziała, czego rzy w okazywaniu uczuć. Żyli
chce i otwarcie mówiła o tym, krócej i nie mieli czasu na za-

stanawianie się nad tym, „czy
na pewno to ta jedyna/jedyny”.
Miłość wyznawano wprost

lub w listach, bądź wierszach
układanych samodzielnie dla
kochanej osoby.
XVIII wiek
To wiek, w którym miłość
stała się czymś mało ważnym,
a obyczaje z nią związane zaczęły umierać podobnie, jak
pojęcie moralności. To w tym
okresie mężczyźni stali się
kimś w rodzaju uwodzicieli
i komplemenciarzy. Właśnie
wówczas modne było przesadne, teatralne okazywa-
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nie uczuć, tkliwość, łzawość,
przywiązywanie nadmiernej
uwagi do miejsc i pamiątek
wiążących się z ukochanym.
Zwolennicy sentymentalizmu
uważali miłość za najważniejsze uczucie w życiu.
XIX wiek
W tamtym czasie modna stała się miłość romantyczna. Miłosne problemy
były najważniejsze, a osobom
cierpiącym z powodu uczuć
okazywano szacunek. Wtedy
miłość zdawała się mieć dużo
uroku i piękna, ale była nienaturalna, bo nie miała łączyć
ludzi, ale uwydatniać ich cierpienie i ból z powodu niespełnienia i nieszczęścia. Prowadziła do rozpaczy i szalonych
czynów, bo niekiedy tylko
śmierć była w stanie wyzwolić
zakochanych z miłosnej udręki. Lata później wzrosło też
znaczenie kobiety. Nie miała
ona być tylko obiektem westchnień mężczyzn. Interesowano się nimi też ze względu
na ich wykształcenie. To wtedy kobiety zdobyły prawa
obywatelskie i podejmowały
się pracy zawodowej. Stały się
równorzędne z mężczyznami
w życiu społecznym. Wolność
człowieka była wóczas zasadniczym warunkiem miłości.
Klementyna Kupisz

Czy wiecie, że...?
Na Tajwanie mężczyźni uważali, że najlepszym dowodem męstwa jest rzucenie do stóp wybranki
odciętej głowy największego wroga. Zwyczaj ten obowiązywał do lat 30. XX wieku.
W niektórych społecznościach romskich jest praktykowany dziwny, ale i bardzo prosty zwyczaj
zdobywania żony. Wystarczy, że mężczyzna pocałuje wybrankę (nawet siłą), a ta zostaje wydana za niego
za mąż.
W stanie Bihar (Indie) panuje zwyczaj „kradzieży narzeczonego”. Rodzina panny na wydaniu może upolować odpowiedniego kandydata i urządzić cichy ślub, a sam mężczyzna nie może nic zrobić. Należy jednak traktować ten zwyczaj z przymrużeniem oka.
Słynne pytanie „czy zostaniesz moją żoną?” ma już wieloletnią tradycję. Obdarowywanie pań zaręczynowymi pierścionkami z diamentem zapoczątkował arcyksiążę Maksymilian z Austrii, ktory w 1477 roku ofiarował taką własnie biżuterię wybrance swego serca - Marii von Burgund.
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O miłości w mitologii

Eros. W mitologii rzymskiej bóg i uosobienie miłości.
Istnieją różne wersje, co
do jego pochodzenia: według
Hezjoda miał być on pierwszym z bogów, rówieśnikiem
Gai, którego obecność musiała być konieczna do zrodzenia
się pozostałych bogów. We-

dług Alkajosa z Mityleny był
synem Afrodyty i Aresa, lecz
jest to tylko jedna z bardzo
wielu wersji dotyczących jego
genealogii. Przedstawiany był
jako uskrzydlony piękny młodzieniec z łukiem i strzałą,
którą godzi w zakochanych,
by ich ze sobą złączyć. W cza-

sach późniejszych przedsta- wany jej nieposłuszeństwem
wiany jako pulchne niemow- - odleciał. Zrozpaczona Psylę z łukiem i strzałami. Jego che rozpoczęła wędrówki po
odpowiednikiem w mitologii świątyniach w poszukiwaniu
rzymskiej jest Amor (Kupi- ukochanego. Trafiła wreszcie
dyn, Kupido). Grecy i Rzy- do Afrodyty, która przyjęła ją
mianie składali mu ofiary do wykonywania najcięższych
prosząc o szczęście w miło- prac i posług. Swą pracowiści. Ale miłość nie zawsze jest tością, łagodnością i urodą
szczęśliwa. Oto dwie historie przełamała wreszcie niechęć
bogini, obdarzona została
o nim.
Uroda Psyche wzbudziła przez Zeusa nieśmiertelnozazdrość Afrodyty, która na- ścią, sprowadzona na Olimp
kazała Erosowi, by rozkochał i zaślubiona Erosowi.
dziewczynę w najbrzydszym
Innym razem z kolei
z mężczyzn. Eros sam zako- Apollo pokłócił się z Erosem,
chał się jednak w Psyche i od- twierdząc, że strzela celwiedzał ją co noc pod osłoną niej od boga miłości. Wtedy
ciemności, uprzedzając, że Amor ugodził serce Apolstraci go na zawsze, jeżeli la strzałą miłości do nimfy
będzie chciała zobaczyć, jak Dafne, zaś w jej serce trafiła
wygląda. Ulegając namowom strzała nienawiści. Odtąd
swych zazdrosnych sióstr, Dafne nieustannie uciekała
Psyche z ciekawości zapaliła przed bogiem muzyki, a kiedy
pewnej nocy kaganek, chcąc on już prawie miał ją złapać,
ujrzeć Erosa, ale kropla roz- nimfa zamieniła się w drzewo
grzanej oliwy zbudziła pięk- laurowe.
Wojciech Skuza
nego boga, który – zagnie-

Teksty na podryw
Ej, nie bolą cię nogi? Bo cały dzień chodzisz
mi po głowie!

Coś mi się dzieje ze wzrokiem, bo jak cię zobaczyłem, to nie widziałem nic poza tobą.

Twój ojciec chyba był złodziejem, bo ukradł
gwiazdy i włożył ci je do oczu.

Czy masz może mapę?
Bo zagubiłem się w twoich oczach!

Którędy wracasz do domu? Bo idę w tę
samą stronę...

Dzwonili do mnie z Nieba. Mówili, że im
anioł uciekł.

Wiesz, ile waży niedźwiedź polarny? Tyle,
by przełamać pierwsze lody!

Mam dla ciebie propozycję. Dam ci buziaka, a jak ci się nie spodoba, możesz go zwrócić w ciągu jednej doby.

Twoja mama musiała być saperem, bo figurę masz bombową!
Gdyby wystawała ci metka, to na pewno
byłoby na niej napisane: Made in Heaven.

Masz patent ratownika? Bo utonąłem
w twoim spojrzeniu.
zebrał Wojciech Skuza
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Czy to jest przyjaźń,
czy to jest kochanie?
Jakie jest źródło waszej pozytywnej energii?
Codziennie rano jedna tabletka musująca VigorUp,
oczywiście tylko w ramach przygotowania do matury
(nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia). Swój sposób na pozyskanie energii sprzedał
nam nasz kolega z klasy – Mikołaj S.
Czy waszym zdaniem istnieje przyjaźń damsko-męska?
Oczywiście i my jesteśmy tego świetnym przykładem.
Od 6 lat żyjemy we friendzonie.
Jakie cechy lubicie u siebie najbardziej?
To, że oboje jesteśmy troglodytami. Oprócz tego
oboje mamy korzenie żydowskie i myślę, że to najbardziej przyciąga nas do siebie.
Czego u siebie nie lubicie?
Cenimy sobie prywatność, dlatego przemilczymy tę
kwestię.
Jak wyglądała wasza relacja w 1 gimnazjum?
Zarówno mnie jak i Michała nie było na obozie integracyjnym, przez co byliśmy na siebie skazani, bo
reszta się znała.
Czy macie ciche dni?
Eliza: Nie mamy. Michał: Mamy.
Eliza: Nie mamy. Michał: Mamy...
Co was połączyło?
Wspólne poczucie humoru. Zawsze, kiedy Elżi opowiadała mało śmieszne żarty, tylko ja się śmiałem,
żeby jej nie było przykro. To nas połączyło.
Gdzie wybieracie się na studia?
Eliza wybiera się do Szkoły Filmowej, a ja na UKSW oczywiście oboje do Warszawy.
Jak sobie radzisz z brakiem czasu Elizy?
Nie radzę sobie.
Czy wasz związek był kiedyś wystawiony na próbę?
Tak, kiedy Michał miał próby w Teatrze SCENE.
Czy jesteś zazdrosny o partnera Elizy ?
Nie lubię rozmawiać na ten temat. Patrz odpowiedź 4.
Ulubione miejsce spotkań i dlaczego?
Nie spotykamy się poza szkołą.
Czy zgodzicie się z tezą, że Katolik łączy w pary?
Nie.
Z jaką parą sławnych ludzi porównalibyście się?
Z Ciocią i Wujaszkiem Lifestyle.
rozmawiały Zuzanna Król i Oliwia Kostkiewicz
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Paranormal Katolik – niezwykłe perypetie
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Alberta i Adelajdy lub jak utknąć we friendzonie

Agata Pajączek i Milena Auguścik
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Początki historii teatru sięgają około 543 roku
p.n.e. Były to obrzędy ku
czci boga Dionizosa. Na
każdym przedstawieniu występował chór, który śpiewał
pieśni pochwalne, a aktorzy
tańczyli wokół ołtarza. Występował tylko jeden aktor.
Mężczyźni grali także role
kobiece. Przez wiele lat koncepcja teatru zmieniała się.
Po drugiej wojnie światowej

Magia teatru

na przykład został zburzony
mur między widzem a aktorem. Coraz więcej osób
chodziło na przedstawienia.
Kiedyś były to widowiska
dla nielicznych. W dzisiejszych czasach w wielu miastach tworzą się liczne grupy, które wystawiają własne
przedstawienia. W naszej
szkole jest teatr SCENE
prowadzony przez sora
Wojciecha
Ługowskiego.

Tworzą go bardzo utalentowani uczniowie. W obecnym składzie nasi koledzy
zdobyli nagrodę Grand Prix
na XVI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich,
ale na tym nie poprzestają!
Przygotowali kolejny spektakl. Mimo, że uczęszczanie
wymaga od nich czasu, chęci i zaangażowania, nie poddają się i dzielnie wykonują
swoją pracę, której dwa razy

w roku możemy oglądać
efekty.
Mimo, iż teatr kiedyś
i teatr w czasach dzisiejszych to dwie zupełnie odmienne rozrywki, łączy je
coś szczególnego. Sprawiał
i sprawia ludziom wielką
frajdę. 24 maja w Oratorium
św. Filipa Neri odbyła się premiera nowej sztuki. Jej tytuł to
Miłość do trzech pomarańczy.
Ola Dyszewska

Najbardziej zaskakujące projekty teatralne
Najmniejszy teatr świata mieści się... w wózku bocznym motocykla Royal Enfield. Pomysłodawca odnosił sukcesy
przez ponad 30 lat, a po jego śmierci teatr przejęli pasjonaci jego pomysłu. Całe przedsięwzięcie zaczęło się od żartu.
W 1970 roku Marcel Steiner usłyszał od swojego znajomego, że jego kosz boczny wygląda tak komicznie, że powinien
mieścić się tam teatr. Marcel postanowił podjąć wyzwanie i stworzyć najdziwniejszy teatr na świecie. Przez 30 lat jeździł ze swym teatrem po świecie i wystawiał różne sztuki, zawsze sprzedając wszystkie bilety. Po śmierci Marcela Steinera
The Grand Theatre of Lemmings reaktywował najmniejszy teatr na świecie. Zamiast motocykla Panther, z którego korzystał Steiner, aktorzy Grand Theatre of Lemings używają Royala Enfielda. Aktualnie w repertuarze znajduje się King Kong – zestawienie
dość zaskakujące: wielki King Kong w małym wózku Royala Enfielda.
W Krakowie działa najmniejszy teatr w Europie. Mieści się w pokoju w jednej z kamienic przy ulicy Starowiślnej.
Ma 30 metrów kwadratowych i 13 miejsc na widowni.
Otwarty teatr w angielskiej Kornwalii - Minack Theatre - wydaje się mieć idealną scenę teatralną. Czym się wyróżnia? Przede wszystkim swoim położeniem. Trybuny zostały wykute w skale na granitowych klifach, a w tle sceny
rozpościera się Morze Celtyckie (część Oceanu Atlantyckiego). Widok jest nieprawdopodobny. Mając szczęście i dobrą
pogodę, zobaczymy błękitny ocean rozciągający się aż po horyzont. Pod spodem, na dole, znajdują się olbrzymie skały
wystające z wody, o które raz po raz odbijają się przypływające fale. Przy dobrej pogodzie zdarza się, że pod niemal same skały
podpływają Rekiny Olbrzymie (Długoszpary).
Teatr powstał mniej niż 100 lat temu, gdy to jedna z mieszkanek, Rowena Cade, zdecydowała się... wykorzystać klify pod
swoim ogrodem, aby wybudować na nich otwarty teatr. Skąd ten pomysł? Rowena w 1929 roku roku została zauroczona Snem
nocy letniej Wiliama Szekspira, wystawionym na świeżym powietrzu. Gdy zdecydowano, że kolejną sztuką będzie Burza Wiliama Szekspira, kobieta podjęła decyzję o budowie teatru. Rowena do pomocy wykorzystała swojego ogrodnika, Billy’ego Rawlingsa i w ciągu zaledwie dwóch lat ten niesamowity teatr został otwarty. Prace rozpoczęły się w zimę 1931 roku, a 16 sierpnia
1932 roku wystawiona została w nim pierwsza sztuka, oczywiście wspomniana wcześniej Burza. W kolejnych latach, zawsze
w okresie zimowym, Rowena rozbudowywała i polepszała swoje dzieło (do zespołu dołączył Charles Angove), dzięki czemu
w miesiącach letnich bez zakłóceń mogły być wystawiane spektakle.
Widownia największej sali Teatru Wielkiego w Warszawie, sali im. Stanisława Moniuszki, ma 1905 miejsc! Teatr
Wielki posiada największą pod względem powierzchni scenę operową na świecie.
Szalone nożyczki wystawiane w naszym rodzimym teatrze zostały wpisane do księgi rekordów Guinnessa jako
najdłużej grane przedstawienie (z wyjątkiem musicali) w Stanach Zjednoczonych - spektakl nie schodzi z afiszy już od
ponad 30 lat!
Najbliższy naszemu sercu teatr to SCENE  Powstał w roku szkolnym 2003/2004. Pierwsza premiera odbyła się
21 maja 2004 roku, a od pierwszego do ostatniego spektaklu na scenie występowało 107 aktorów. W tym roku powstała
27 sztuka w reżyserii pana Wojtka Ługowskiego.
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SCENE ponownie zachwyca

W środę, 24 maja odbyła
się kolejna, bo już dwudziesta siódma, premiera naszego szkolnego teatru. Jak co
roku, reżyser dzieła, pan Wojciech Ługowski zdecydował
się na odejście od utartych
wcześniej schematów i zaprezentował nam coś zupełnie
nowego. „Miłość do trzech
pomarańczy” to nietuzinkowa, zaskakująca opowieść
na motywach baśni Carla
Gozziego. Podczas spektaklu
mogliśmy udać się w odległą,

magiczną krainę zamieszkaną przez postacie znane nam
tylko z talii kart. Tym sposobem mieliśmy okazję poznać
przyczynę smutku króla kier,
intrygi damy treflowej czy też
makabryczne opowiadania
waleta pikowego. Zaserwowana nam opowieść pełna
była dynamicznych zwrotów
akcji, zabawnych dialogów
oraz absurdalnych sytuacji.
Mówiąc o „Miłości do
trzech pomarańczy” nie można nie wspomnieć o tego-

rocznym finale przedstawienia, które było największym
zaskoczeniem dla widzów.
Wyjątkowo, nasza stała teatralna obsada zasilona została przez 9-letnią Misię, która niezaprzeczalnie skradła
show pozostałym aktorom
i zebrała największe oklaski
od publiczności. Oprócz niesamowitej gry aktorskiej, pochwalić należy również niebanalny dobór muzyki, która
idealnie wpasowywała się
w klimat przedstawienia oraz

dopracowane kostiumy. Zdobyte owacje na stojąco były
jak najbardziej zasłużone!
Tegoroczna propozycja
teatru SCENE to zachwycająca
opowieść pełna radości i smutku, zazdrości i intryg, tajemnic
i oczywiście miłości do... trzech
pomarańczy. Reżyserowi i reszcie zespołu gratulujemy udanej
premiery oraz trzymamy kciuki za sukces na zbliżającym się
Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich.
Julia Osiecka

Mefisto z wizytą u filipinów
STOP! Dajcie więcej światła! Idealnie. Ostatnio na deskach
naszego Oratorium gościliśmy
niezwykły Teatr ITP z Lublina
z ich przedstawieniem „Faust.
Więcej światła”. Scenariusz został
oparty na motywach dobrze znanego wśród naszych starszych
kolegów „Fausta” Goethego.
Sztuka Teatru ITP to przedstawienie w przedstawieniu, istna
incepcja. Adam, główny bohater
sztuki, jest reżyserem. Występ,
który przygotowuje, jest ostatnią
deską ratunku zarówno dla jego

kariery, jak i całego teatru. Nic
jednak nie idzie tak, jak powinno:
opóźnienia, długi, rozdrażnienie
wśród aktorów. Z pomocą przychodzi Adamowi Mefisto – przebiegły diabeł, rodem z dzieła Goethego. Z czasem nasz bohater
upodobania się do nikogo innego
jak właśnie doktora Fausta. A ta
droga prowadzi już tylko w dół.
Wielkie brawa należą się
reżyserowi i aktorom za pełen
profesjonalizm w każdym detalu, od gry, przez stroje, aż po
światła i muzykę. To, co spra-
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wiło, że podczas występu widz
nie mógł się nudzić, to przede
wszystkim różnorodność środków artystycznych. Nie zabrakło
rozpaczliwych modlitw bohaterów, mrożących krew w żyłach
monolog diabła oraz pouczających i równe niepokojących scen
śpiewanych. To wtedy między
innymi w prostych słowach: „I tak
gramy, aż do ostatniej mety i tylko umieramy na serio, niestety”
chór poinformował nas o sztuczności współczesnego świata.
Teatr ITP na 2 godziny przeniósł całe Oratorium do teatru

opanowanego przez diabła, żądzę
pieniądza i nienawiść. W sztuce zostały poruszone problemy,
z jakimi boryka się nasze społeczeństwo. Przedstawienie „Faust.
Więcej światła” na pewno nie było
formą szybkiej i prostej rozrywki.
Skomplikowanie i powaga sztuki trzymały widza w napięciu aż
do ostatniej sekundy. Nie żałuję
wieczoru poświęconego na obejrzenie tego niesamowitego występu. Z niecierpliwością czekam,
aż Teatr ITP kolejny raz zawita do
filipińskej sali teatralnej.
Ola Alberska

Od niedawna w grupie teatralnej księdza Mariusza Lacha
jest nasza szkolna koleżanka - Marcelina Simian.

Życie to jest teatr...

Od zawsze kochałam
teatr. Jako kilkuletnie dziecko lubiłam odgrywać przed
lustrem różne scenki, a potem brać udział w szkolnych
przedstawieniach.
Kiedy przyszedł czas na
wybór liceum, szukałam takiego, w którym będę mogła
rozwijać swoją pasję. Ktoś Na
Górze czuwał, bym „zupełnie przez przypadek” poznała Pana Wojciecha Ługowskiego. To on opowiedział
mi o szkole, w której uczy
oraz prowadzi teatr. Wtedy
poczulam, że to jest to. Tak
trafiłam do Katolika, a potem do składu Teatru Scene.
Przez trzy lata miałam przyjemność i szczęście pracować
ze wspaniałymi ludźmi, dzięki którym bardzo wiele się
nauczyłam. O teatrze... O życiu... O sobie samej.
Po maturze nadszedł
jednak czas, aby opuścić to
gniazdko i rozwinąć skrzydła.
Studia w większym mieście,
dają mnóstwo możliwości.
Pierwsze studenckie kroki postawiłam w Lublinie –
miejscu w którym przyszłam
na świat. Mimo, że wychowałam się w innym miastecz-

ku, to miasto miało wobec
mnie swoje plany 😉.
Zaraz po otrzymaniu informacji, że przyjęto mnie na
filologię słowiańską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaczęłam szukać jakieś
grupy teatralnej. Przypomniałam sobie, że kiedy jeszcze byłam uczennicą KLO,
przyjechała do nas pewien
teatr studencki z Lublina,
który wystawił w Oratorium
sztukę pt. „Wesele Dawida”.
Niestety nie mogłam dotrzeć
na spektakl, czego bardzo
żałowałam, gdyż następnego
dnia mówiono o nim w samych superlatywach.
Na szczęście, wciąż pozostawałam w kontakcie ze
swoją ekipą teatralną i dzięki
temu Pan Reżyser powiedział
mi więcej o tej grupie. Nazywają się Teatr ITP i działają
przy KULu. Skontaktowałam
się z nimi jak najszybciej,
jednak okazało się, że mają
pełny skład i nabór będzie
dopiero na wiosnę. To był
najdłuższy czas w moim życiu kiedy nie pracowałam
nad żadnym spektaklem.
Czułam wciąż, że mi czegoś
brakuje...

Wreszcie, na początku
marca przyszła wiadomość
na którą od tak dawna czekałam. Casting do Teatru ITP!
Zrobiłam wszystko, aby się
do niego jak najlepiej przygotować. Zapoznałam się
dokładnej z historią teatru.
Okazało się, że ITP to skrót
od: Inicjatywa Teatralna
Polonistów. Istnieją już od
ponad 10 lat, a ich przedstawienia mają charakter wokalno-aktorski.
Postanowiłam, że muszę
tam się dostać. Chyba znów
nade mną ktoś czuwał. Zaśpiewałam... I dostałam się
😉. Zaczęłam nową przygodę, podczas której będą mi
towarzyszyć nowi, wspaniali
ludzie. Choć każdy jest inny,
razem uzupełniają się i tworzą piękną całość. Rozpoczęliśmy właśnie pracę nad
musicalem rockowym pt.
„PROROCK”. Premiera dopiero we wrześniu, a już nie
mogę się doczekać!
Edward Stachura pisał
w swoim wierszu „(...) Życie
to nie teatr”. Cóż, może życie
nie jest teatrem, lecz teatr
moim życiem... Na pewno 😉.
Marcelina Simian

Golgota XXI

Jak co roku uczniowie mierzy się współczesny świat.
Katolickiego Liceum przygo- Nie bez przyczyny więc tegotowali i przedstawili w oko- roczne misterium nosi nazwę
licy Świąt Wielkiej Nocy Mi- „Golgota XXI”. I tak wśród
sterium Męki Pańskiej. Co krókich scen poruszono teroku zaskakiwało nas ono mat niewierności małżeńskiej,
formą przekazu. Tym razem alkoholizmu czy niewolniczaskakująca była nie tyle for- twa. Każdy z nich miał swoje
ma – pantomima, co treść przełożenie na odpowiednie
przestawienia. Zostało ono momenty Drogi Krzyżowej
podzielone na kilka części, Zbawiciela. Niezwykle ważw które wprowadzały ewan- nymi elementami były świageliczne cytaty. Zamiast zna- tło i dźwięk, które pomogły
nych nam wydarzeń z męki w płynnym przejściu między
scenami
Jezusa na scenie zostały przed- poszczególnymi
stawione problemy, z którymi i oddawały ich nastrój. Epi-
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logiem były wyświetlane na
ekranie dane statystyczne,
chronologicznie odnoszące
się do globalnych problemów
pokazanych w przedstawieniu. Jednak nie kończy się ono
pesymistycznie – w ostatniej
scenie pokazano, że zmartwychwstały Chrystus może
podnieść ludzi z mroku grzechów, w jakim tkwią.
Obok „Golgoty XXI”
nie można przejść obojętnie. Świetnie odegrane sceny
uświadamiają, że Droga Krzyżowa nie skończyła się dwa
tysiące lat temu. Jezus wciąż
cierpi przez grzechy ludzkości, jednocześnie nie pozostawiając człowieka samego
w obliczu zła. „Golgota XXI”

idealnie wprowadziła w czas
Triduum Paschalnego i pomogła lepiej zrozumieć największe tajemnice naszej
wiary.
Nie sposób nie wspomnieć o ludziach, którzy
stworzyli ten niezwykły
spektakl. Wyrazy uznania
należą się na pewno państwu Mai i Marcinowi Kunom – pomysłodawcom
i koordynatorom przedstawienia, operatorom światła
i dźwięku oraz oczywiście
młodym aktorom. Za trud
przygotowań, poświęcony
czas i ubogacenie przeżyć
Wielkiego Tygodnia – dziękujemy!
Kasia Bis

Charytatywny Katolik

Często nie zdajemy sobie
sprawy z tego, jak wiele osób
potrzebuje naszej pomocy.
Może być to przyjaciółka, kolega lub koleżanka z klasy bądź
inna osoba z naszego otoczenia. Pomoc osobom, z którymi spędza się większość czasu,
jest oczywiście ważna. Buduje
ona między nami więzi, które
później ciężko jest zniszczyć.
Trzeba jednak dawać wsparcie
również tym, których nigdy
nie spotkamy. Dlatego nasza
szkoła organizuje różne akcje,
aby wspomóc najbardziej potrzebujących.
W zeszłym roku w Katoliku odbyła się zbiórka produktów dla małych dzieci Mleko

dla Senegalu. Żywność trafiła do potrzebujących dzieci.
Dodatkowo klasa 1a liceum
(obecnie 2a) zebrała zabawki,
przybory szkolne i ubrania dla
afrykańskich podopiecznych
przedszkolaków sióstr franciszkanek.
W tym roku szkolnym
wszyscy uczniowie naszego
gimnazjum i liceum zaangażowali się w zbieranie pieniędzy
dla Krzysia chorego na Epidermolysis Bullosa (EB), czyli
pęcherzykowe
oddzielanie
się naskórka. Każdy dzień dla
takiej osoby to walka z bólem
i cierpieniem.
Nasza szkoła współpracuje z organizacjami chary-

tatywnymi. Jest wśród nich
Caritas. Udziela on pomocy
zarówno materialnej jak i finansowej osobom potrzebującym: bezrobotnym, bezdomnym, chorym oraz imigrantom
i uchodźcom. Troską otaczają
również najmłodszych, którzy
z powodu niezaspokojonych
podstawowych potrzeb nie
mogą rozwijać swoich zainteresowań. Nasi koledzy i koleżanki zachęcają do dzielenia
się tym, co posiadamy, z inymi.
Mały miś pluszowy może sprawić dużą frajdę.
W świetlicy natomiast,
która jest prowadzona przez
siostry franciszkanki, jesteśmy wolontariuszami. Dzieci
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ze szkoły podstawowej, która
znajduje się niedaleko naszego gimnazjum i liceum, mogą
przyjść tu po lekcjach, gdy nie
mają z kim zostać w domu.
Jesteśmy bardzo otwarci i służymy doświadczeniem. Jako
starsi koledzy pomagamy im
w lekcjach, tłumaczymy niezrozumany w pełni materiał.
Jesteśmy dumni, że jako
uczniowie Katolika nie skupiamy się tylko na nauce i osiągnięciach dydaktycznych, ale zależy
mam bardzo na tym, aby przez
swoją pracę i obserwowanie potrzeb innych ludzi pomagać tym
najbardziej potrzebującym.
Natalia Krzywonos
Anna Marsula
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Drewniana miłość

Patyczaki zacząłem hodować przypadkowo. Pewnego dnia mama przyniosła
w małym słoiku dwa małe
egzemplarze. Dostała je od
koleżanki z pracy, której „za
bardzo się rozmnożyły”. Były
maleńkie, zielone i wcale nie
przypominały
patyczaków,

które widziałem na wystawie
owadów w Łebie. Bardziej
były podobne do małych koników polnych.
Patyczaki należą do
owadów z rzędu straszyków
(co za nazwa!) i przechodzą
przeobrażenie niezupełne –
młode osobniki przypomina-

patyczaki

ją dorosłe, tylko są znacznie
mniejsze.
Tak więc moje patyczaki
rosły sobie, karmione liśćmi
maliny, zrzucając za małą skórę (wylinkę), aż słoik zrobił się
za ciasny. Trzeba było zapewnić im większe lokum. Było
to plastikowe przezroczyste
pudełko z ażurową pokrywką.
Dbając o ich wygodę musiałem pamiętać o odpowiedniej
wilgotności – moje patyczaki
pochodzą z Wietnamu, lubią
ciepło i wilgoć. Trochę kłopotu sprawiało mi początkowo karmienie ich, szczególnie
zimą. Maliny straciły liście,
inne rośliny też. Na szczęście
owady te nie są wybredne i jedzą prawie wszystko – sałatę,
bazylię, pietruszkę – które
można zakupić w każdym
supermarkecie.
Większość
osobników
w hodowlach – w tym i moje
– to samice, które potrafią
rozmnażać się przez parteno-

genezę (bez udziału samca).
Wtedy z jajeczek wykluwają
się tylko samice.
Po jakimś czasie patyczaki
osiągnęły dorosłość. Stały się
szarobrązowe i dorosły do długości około 10 cm.
Mimo, że nie miałem
żadnego
doświadczenia
w hodowli „robali”, moje
pierwsze patyczaki przeżyły
ponad rok, co jest niezłym
wynikiem. Przykro mi było,
kiedy skończyły swój żywot
(nawet z „robalem” człowiek
potrafi się zżyć!). Teraz mam
drugą parkę (choć również
i tym razem oba osobniki to
samice) i trochę więcej doświadczenia. Wiem na przykład, że jaja podobne są do
odchodów. Nie warto zbyt
często czyścić terrarium,
jeżeli chcemy wyhodować
młode pokolenie.
Tomek Fundowicz
(do wynurzeń namówił
Maksymilian Kozubek)

Choć rekolokcje w Licheniu dawno za nami, dla naszej koleżanki sytuacja autokarowa
w drodze powrotnej posłużyła jako punkt zapalny do pewnej refleksji. Przeczytajcie...

I jak tu się dogadać z innymi ludźmi...

Wreszcie wracamy z rekolekcji w Licheniu. Kilka
autokarów
wypełnionych
uczniami zmierza w kierunku Radomia. Siedzę razem
z przyjaciółką, w sąsiednim
rzędzie po lewej stronie grupka chłopaków z naszej klasy
zaczyna o czymś żywo dyskutować, przed nami kilka koleżanek trajkocze jak zwykle.
Mnie i M. chwilowo skończyły się tematy do rozmowy,

wiec każda z nas ze słuchawkami w uszach przebywała we
własnym świecie, jak to introwertycy.
Po jakimś czasie muzyka zaczęła nas nudzić, więc
z braku laku przysłuchiwałyśmy się rozmowom rówieśników:
— A wiecie, że jest taki facet, który ma na swoim koncie ponad 4000 headshot’ów?
— A z czego?
— Z pistoletu, i to bez celownika!
— Ja słyszałem, że jakiś chyba arabski żołnierz
po wojnie miał na sumieniu
20 000 ludzi, ale już nie żyje.
Chłopaki jak zwykle zeszli na najbardziej interesujące ich tematy o strzelankach,

III wojnie światowej, Putinie,
końcu świata itp. Dyskusja
była żywa jak na lekcjach
WOSu, jednak koledzy zawsze używali potocznego
oraz zrozumiałego dla większości osób języka (no chyba,
że im odbijało). Co innego
dziewczyny siedzące przede
mną:
— Weeeeź, serduszko
robi się tak!
— Ciuteczkę krzywo, jak
ty układasz te ręce!?
— No normalnie!
— Nieważne, dawno nie
wstawiałyśmy wspólnego selfie na snapa, dawaj, cykamy
fotę!
Po czym rozpoczęły
maraton robienia sobie zdjęć
z „dzióbkiem” i „efektem pie-

ska”. Jak zwykle najpierw sobie słodzą i zasypują serduszkami, całusami, przytulają się,
nagle są na siebie śmiertelnie
obrażone z byle powodu i zabijają siebie wzrokiem, a po
paru dniach wszystko wraca
do poprzedniego stanu.
I jak tu się dogadać z innymi ludźmi?
Agata Pajączek
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Dyplom językowy w Katoliku?
– kein Problem!

Wchodząc do Katolickiego Liceum i Gimnazjum
im. św. Filipa Neri w Radomiu widzimy tablicę z logo
projektu
edukacyjnego
– „Schulen: Partner der Zukunft” (Szkoły: Partnerzy dla
przyszłości), do którego obie
szkoły należą. Koordynatorem projektu jest niemieckie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Goethego oraz Niemiecka Centrala
Wymiany Młodzieży. Dzięki
udziałowi w tym programie
Katolickie Liceum i Gimnazjum posiadają specjalne
pozwolenie na przeprowadzenie egzaminu DSD,
a uczniowie mają możliwość
przystąpienia w murach
własnej szkoły do tego egzaminu.
Jest to Niemiecki Dyplom Językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) Konferencji Ministrów Kultury
Niemiec, który jako jedyny
ma międzynarodowe znaczenie potwierdzone przez
niemiecką państwową instytucję oświatową. W naszej
szkole egzamin DSD przeprowadzony został po raz
pierwszy wiosną 2009 roku.

Uczniowie mogą w trzeciej klasie gimnazjum złożyć
egzamin DSD I, zaś w trzeciej klasie liceum DSD II. Egzamin jest przygotowywany
i sprawdzany w Niemczech,
a przeprowadzany w szkołach, do których uczęszczają uczniowie. W naszym
mieście jest to Katolickie
Liceum i Gimnazjum im. św.
Filipa Neri oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 6 im.
Jana Kochanowskiego w Radomiu. Egzamin ten składa
się z czterech części: pisania,
rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz części
ustnej.
Przygotowanie się przez
uczniów oraz uczniów przez
nauczycieli wymaga jednak
obustronnego wkładu pracy,
dodatkowych spotkań, ćwiczeń, rozmów, ale... każdego
roku są chętni, którzy chcą
podjąć trud i sprawdzić swoje umiejętności językowe.
Dyplom DSD I odpowiada
poziomowi A2/B1, zaś DSD
II poziomowi B2/C1 Europejskiego Opisu Kształcenia
Językowego. Dzięki temu
absolwenci mają w jednolity sposób określone swo-

je kompetencje w zakresie
mówienia, pisania, czytania
i słuchania.
Dyplom DSD w ręku
oznacza możliwość podjęcia
studiów na wybranym kierunku w krajach niemieckojęzycznych bez konieczności zdawania dodatkowych
egzaminów. Jest to również możliwość znalezienia
lepszej pracy na obszarze
niemieckojęzycznym
lub
w Polsce, w firmach współpracujących z osobami posługującymi się językiem
niemieckim, bez konieczności dodatkowego dokumentowania umiejętności językowych.
Również w tym roku
szkolnym grupa uczniów
z naszych szkół podjęła trud
przygotowań i zdawała egzamin DSD I i DSD II. Znakomita większość naszej młodzieży uzyskała pozytywny
wynik. Nagrodą dla uczniów
jest nie tylko dyplom i wyższa ocena końcoworoczna
z języka niemieckiego, lecz
również udział w uroczystości rozdania tychże dyplomów.
mgr Karolina Rogulska

W piątek 19 maja pojechaliśmy do Warszawy na uroczyste rozdanie dyplomów DSD
potwierdzających umiejętność
posługiwania się językiem niemieckim. Miło jest poczuć,
iż kilkuletnia nauka nie poszła
w las, a dzięki poświęconemu
czasowi zyskaliśmy wiedzę potrzebną już w dorosłym życiu.
Certyfikat ten bowiem może
być bardzo przydatny w pracy
zawodowej, której się wkrótce
podejmiemy. Jest też możliwe,
że w całkiem prozaicznych sytuacjach będziemy mogli skorzystać z nabytych umiejętności. Taką możliwość mieliśmy
właśnie na wyżej wspomnianym
wydarzeniu, gdzie gośćmi honorowymi były licznie przybyłe poważane osoby z Niemiec.
Uroczystość uświetniła swoją
obecnością również pierwsza
dama Rzeczpospolitej, pani
Agata Kornhauser-Duda, która
objęła długofalowy patronat nad
tą inicjatywą.
Myślę, że spotkanie to wywarło na nas wszystkich duże
wrażenie. Przyczyniła się do
tego z pewnością obecność
dziennikarzy, fotografów i kamerzystów, wiernie dokumentujących wydarzenie. Lecz chyba
najbardziej zaskoczeni byliśmy
miejscem, w którym odbyła się
uroczystość. Była to świetnie
wyposażona i bardzo nowoczesna szkoła. Miłą niespodzianką
okazał się fakt, iż w Polsce języka niemieckiego uczy się prawie
2,3 mln osób, co stawia nas
w czołówce państw kształcących
się pod względem językowym.
Po ciekawej przemowie nadszedł czas na odbiór dyplomów,
po które szło się wprawdzie grupowo, ale będąc już na scenie
każdy mógł usłyszeć wyczytywane swoje nazwisko i odebrać
należne mu gratulacje. Pomimo
wspaniałej atmosfery nadszedł
jednak czas, aby się pożegnać.
Jestem przekonana, że to wyjątkowe spotkanie będziemy jeszcze długo wspominać.
Laura Sałek
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